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  ראיון עם ורופאקיס לאחר חתימת ההסכם

-Varoufakis-banks-the-now-tanks-the-http://en.enikos.gr/politics/32398,Then

coup.html-1967-to-deal-bailout-compares  

שנחתמה  החילוץ עסקת את תאר ורופאקיס יאניס לשעבר היווני האוצר שר, אוסטרלי לרדיו בראיון

  ".הסכם ורסאי חדש"מ ציפראס כ"היום על ידי רה

דאגה שהוא יאכל כל מילה של ביקורת שהוא  הטרויקה" אמר הוא" ,השפלה של פוליטיקה זאת"

  ".השנים האחרונות 5השמיע כלפיה בכל 

 אמנת ורסאי  זוהי. אין לזה שום קשר לדאגה להתאוששות של יוון. לכלכלה קשר שום לזה אין"

יהיה ארור אם  שהוא יודע הוא. זה את יודע הממשלה וראש, שוב אירופה את שרודפת חדשה

  ".יחתום על העסקה וארור אם לא יחתום עליה

קשים  תנאים מכילה, האירו גוש מנהיגי עם שיחות של שעות 17 לאחר שני שסוכמה ביום, העסקה

כדי  נאמנות לקרן נכסים מהציבור היווני והעברת מסים העלאת, פנסיה קיצוצי הכוללים ליוון

  .היווניים כסף לבנקים הזרמת עבור לשלם

', 67בוהווה אותה להפיכה , במונחים החריפים ביותר האפשריים העסקה את דחה ורופאקיס

  .שהקימה דיקטטורה צבאית ביוון

. הבנקים היו זה הפעם, ובכן .הנשק שנבחר כדי להפיל את הדמוקרטיה היו הטנקים' 67בהפיכה ב"

 משתלטים הם שהפעם הוא ההבדל. לכדי להכניע את הממשלה זרות את המעצמות שמשו הבנקים

  . "הציבורי ביוון הרכוש כל על

במקום להביא את העסקה , יבחר להכריז על בחירות בזק ורופאקיס טען כי ייתכן וציפראס

  .מ"ואמר כי הוא יהיה מאוד מופתע אם ציפראס ירצה להישאר רה, להצבעה בפרלמנט

 במהלך נמוך פרופיל על שמר ושהוא, טובים נשארו ביחסים וציפראס הוא כי, זאת עם, טען הוא

  .צקלוטוס אוקלידס, האוצר במשרד מחליפובו מ"רהב לתמוך מנת על שעבר השבוע

כשהוא מתאר את התפטרותו מיד לאחר הצבעת , אמר ורופאקיס" ,נדחפתי שאני ממה יותר קפצתי"

  .במשאל העם בשבוע שעבר" לא"ה

ברוח גבית מההתלהבות הציבורית . מרומם רוח במצב הממשלה ראש של למשרדו נכנסתי"

 ראש למשרד שנכנסתי ברגע. במשאל יווניתה דמוקרטיהה של נצחונהברחובות בעקבות 

אווירה שלילית של תבוסה שהיתה בסתירה מוחלטת , של ויתור תחושה מייד הרגשתי, הממשלה

  [להתרחשויות בחוץ 

כמו שהוא  דמוקרטיהקול של הב להשתמש רוצה אתה אם"זה אמרתי לראש הממשלה  בשלב"

 מרגישים אתם זאת לעומת אם אבל. עליילבנות  יכול אתה, הזה הבניין שלנשמע מחוץ לשערים 



החדה שנשמעה במשאל העם על ההצעה הלא הגיונית " לא"יכולים לעמוד אם אמירת ה לא שאתם

  ".אני יכול פשוט ללכת לתוך הלילה ולפרוש, שהאירופים מנסים לכפות עלינו

 במקרה דראכמות להדפיס היוונית הממשלה של החשאיות את ההכנות גם תאר לשעבר האוצר שר

  .האירו את לעזוב תיאלץ שהמדינה

יש קבוצה מאוד משמעותית בתוך היורוגרופ שמעוניינת  כי היטב ביודענו, אחראית כממשלה"

שפעלו   אנשים של קטן צוות לנו היה. "אמר הוא" הכנות לעשות עלינו היה, להשליך אותנו מהיורו

  ."האירו כגוש הידוע המוניטרי מהאיחוד לצאת שנאולץ למקרה בסודיות להכין תכנית

 מחמישה עובר שאתה ברגע, מיושמת להיות מתחילה כזו שתכנית ברגע. קושי כאן יש, כמובן"

 זה- שזה המינימום הנדרש כדי ליישם תוכנית כזאת, אנשים חמש מאות-ל זה על שעובדים אנשים

... זאת נהיית נבוא שמגשימה את עצמה, כלל נחלת להיות שזה הופך ברגע. כלל נחלת להיות הופך

 את לעשות את המנדט לנו שהיו הרגשנו לא .אנשים לחמש מאות מחמישה המעבר את לא עשינו

  ".לא יישמנו אותן אבל התוכניות על נייר את לנו היו. זה את לעשות תכננו לא פעם אף. זה

הרבה  לו יש" שבו, היווני בפרלמנט אחורייםה ספסליםחבר פרלמנט ב יישאר שהוא אמר ורופאקיס

 הימיןיחזק ויעודד את , שהצנע שצפוי להחריף, זאת עם הזהיר הוא. "האמתיותר מרחב לומר את 

  .במדינה הקיצוני

, נאצים 10 יושבים עשרה שבו, האולם של הימני צדו עלאני צריך לשבת ולהסתכל  בפרלמנט"

 אם...  ביוון תקווה הרבה כך כל פחהישט, סיריזה, שלנו המפלגה אם. בוזהה שחרה את יםהמייצג

 לא אני אז, הפוסט מודרנית הזאת של כיבוש חדשהה לצורה הראשאת  רכיןנו הזאת תקווהב נבגוד

הם , באופן טרגי .בוזהה שחרה של נוספת ההתחזקות מאשר רואה שום תוצאה אפשרית אחרת חוץ

  ".יירשו את התמיכה של כל מי שמתנגד לצנע

סבל עכשיו , אוחדשל איחוד אירופי דמוקרטי ומ, הפרוייקט של הדמוקרטיה האירופאית

  ".קטסטרופה גדולה
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